توافقنامه الیسنس کاربر نهایی Milestone
این مدرک ،نسخه ترجمه شده توافقنامه الیسنس کاربر نهایی  Milestoneاست .در صورت بروز هر گونه شبهه یا اختالف نظر در خصوص تفسیر شرایط و
ضوابط این توافقنامه الیسنس کاربر نهایی ،نسخه انگلیسی اولیه بر این نسخه ترجمه شده ارجحیت خواهد داشت .نسخه انگلیسی اولیه این توافقنامه الیسنس کاربر
نهایی  Milestoneبعد از این نسخه ترجمه شده ارائه شده است.
توجه :اگر نماینده  ،Milestoneیکپارچهساز سیستم یا نصبکننده این «محصول» از طرف شخص ثالث هستید ،باید مطمئن شوید که آنها این «توافقنامه الیسنس
کاربر نهایی» را میپذیرند و با ارائه و ثبت دادههای شخصی کاربر نهایی در  ،Milestone Systemsدر صورت وجود این گزینه اختیاری ،موافق هستند.
این توافقنامه الیسنس کاربر نهایی (« ،)»EULAقراردادی الزامآور و قانونی بین شما (شخص حقیقی یا حقوقی) و Milestone Systems A/S
(« )»Milestoneدرباره محصول یا برنامه کمکی  Milestoneمحسوب میشود که ممکن است اجزای نرمافزاری و سختافزاری ،رسانهها ،مطالب چاپی ،و
مستندات آنالین یا الکترونیکی و بهروزرسانیها و اصالحات مرتبط («محصول») را شامل شود .اگر «محصول» را به عنوان بخشی از رایانه یا سیستم سرور ارائه
شده از سوی  Milestoneخریده باشید ،همه اجزای نرمافزاری یا سختافزاری این سیستم از نظر این  EULAبخشی از «محصول» محسوب میشود .هر چند این
قاعده اجزای نرمافزاری یا سختافزاری شخص ثالث را که مشمول قرارداد مجوز مستقل شخص ثالث مندرج در مستندات سیستم یا گنجانده شده در سیستم است ،شامل
نمیشود.
نصب ،توزیع ،کپی یا هرگونه استفاده دیگر از «محصول» ،مشمول ضوابط این  EULAاست .اگر با ضوابط این  EULAموافق نیستید ،از نصب «محصول» یا
استفاده از آن خودداری کنید؛ در عوض میتوانید آن را ظرف  30روز پس از خرید «محصول» ،به همراه تمام موارد مربوطه به محل خرید عودت داده و تمام پول
خود ،منهای هزینههای ارسال و جابجایی ،را پس بگیرید .اگر شما یا نماینده شما ،شامل نماینده ( Milestoneاز طرف شما) این  EULAرا پیش از ،یا به عنوان
بخشی از ،فرآیند خرید «محصول» پذیرفته باشد ،این سیاست استرداد شامل شما نمیشود .این «محصول» توسط قوانین کپی رایت و معاهدات بین المللی مربوط به
کپی رایت ،و نیز سایر قوانین و معاهدات مالکیت معنوی محافظت می شود .توجه داشته باشید که فقط مجوز بخشهای نرمافزاری «محصول» برای شما صادر شده
است و آن بخشها به شما فروخته نشده است.
در مورد محصوالت  ،Milestoneاگر کد الیسنس نرمافزار (« )»SLCالزم باشد ،الیسنسی که به شما داده شده است ،با «کد الیسنس نرمافزار» که در هنگام
خریدن «محصول» دریافت کرده بودید ،شناسایی میشود.
پذیرش بهروزرسانی راه دور بدون اطالع .مدیر سیستم در سازمان شما ممکن است امروز یا در آینده از یک روش ابزاری یا سیستم عاملی برای فعال کردن به روز
رسانی از راه دور و بدون اطالع یا نصب محصوالت نرم افزاری بر روی رایانه شما استفاده کند؛  ،Milestone Software Managerمثالی از این ابزارها
است .در صورت استفاده از چنین ابزاری برای به روز رسانی بدون اطالع «محصول» ،پذیرش  EULAبرای «محصول» جدید به شما اعالم نخواهد شد .با پذیرش
 EULAفعلی ،شما حق خود را برای پذیرش EULAهای بهروزرسانی محصوالت بعدی ،به مدیر سیستم خود واگذار میکنید.
توزیع و نصب ابر  .AWSمحصوالت  Milestone XProtect VMSهمچنین بهعنوان یک  )»AMI«( Amazon Machine Imageو تحت مدل آوردن
الیسنس خود (« ،)»BYOLیا با الیسنس موجود برای  +Milestone XProtect® Essentialنیز ارائه میشود و میتواند در زیرساخت خدمات ابر  AWSبا
استفاده از فایل آغازگر  CloudFormationمربوطه توزیع و نصب شود .این فایل آغازگر ،توزیع و نصب پیشفرض محصول در فضای ابری خصوصی مجازی
(« )»VPCرا تحت حساب  AWSشما انجام میدهد .میتوانید فایل آغازگر  CloudFormationیا ساخت پیشفرض ایجاد شده توسط آن را تا اندازهای که برای
ساخت محصول در زیرساخت خدمات ابر  AWSخاص شما الزم است اصالح کنید .فایل آغازگر « CloudFormationهمانطور که هست» و بدون هیچ گونه
ضمانت ،اعم از بدون محدودیت ،ضمانت ضمنی تناسب با یک منظور خاص ارائه میشود Milestone.صراحتا هر گونه ضمانت را رد میکند و در قبال
اصالحات ایجاد شده در فایل آغازگر  CloudFormationیا توزیع و نصب پیشفرض ایجاد شده توسط آن مسئولیتی نمیپذیرد .همه ریسک و مسئولیت مربوط به
توزیع و نصب و استفاده از محصول ساخته شده به عهده خود شما بهعنوان کاربر است.
حقوق مالکیت معنوی .تمام حقوق و مالکیتها ،شامل کپی رایت ولی نه محدود به آن ،مربوط به «محصول» و هر نسخه از آن ،به  Milestoneتعلق دارد .یا
چنانچه که اشخاص ثالث نسبت به محصول ،عنوان یا حقوق آن سهمی دارد ،عنوان و حقوق سهم مزبور متعلق به این دارندگان مجوز است .کلیه حقوقی که صراحتا
واگذار نشده است ،به  Milestoneتعلق دارد.
اطالعات مربوط به حقوق شخص ثالث .تضمین نقض نشدن حقوق مالکیت معنوی اشخاص ثالث توسط «محصول» ،بر عهده  Milestoneخواهد بود؛ هر چند ،در
خصوص امتیازات انحصاری ،موارد زیر لحاظ می شود :فقط (الف) فقط امتیازات انحصاری که در تاریخ خرید در ایاالت متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا واگذار و
منتشر شده باشد ،و (ب) فقط اگر «محصول» به عنوان یک «محصول» خود اتکا در حال نقض حقی باشد و توسط سایر «محصول» (محصوالت) یا فناوری های
دیگر مورد استفاده قرار نگرفته باشد .در صورت طرح شکایت علیه شما درباره چنین تخلفی ،باید در اسرع وقت  Milestoneرا به صورت کتبی از این موضوع
مطلع کنید .پس از آن Milestone ،مسئولیت مدیریت پرونده و هزینه های قانونی مرتبط را خواهد پذیرفت Milestone.برای طرح دعوای حقوقی از طرف خود
یا مذاکره برای حل و فصل اختالف مربوط به تخلف مورد ادعا با شما به عنوان کاربر ،وکالتنامه قطعی دارد ، Milestone.بسته به صالحدید خود ،حق دارد تا حق
دائم استفاده از «محصول» را به شما بدهد یا اینکه با اصالح یا تعویض «محصول» با یک «محصول» دیگر که تا حد قابل توجهی همان عملکرد «محصول» را
داشته باشد ،به تخلف پایان دهد .اگر اجرای هیچ یک از این راه حل ها با صرف هزینه ای معقول برای  Milestoneمقدور نباشد Milestone ،حق دارد این
 EULAرا فورا فسخ کند .در صورت فسخ ،شما دیگر ادعایی درباره (و نه محدود به) جبران یا غرامت علیه  Milestoneنخواهید داشت.
تصحیح خطاها .نقص یا خطای موجود در «محصول» فقط در صورتی عمده تلقی می شود که بر روی عملکرد «محصول» به عنوان کل تاثیر داشته باشد ،یا اگر
عملکرد «محصول» را کامال مختل کند .اگر شما ،ظرف مدت ( 90نود) روز پس از خرید ««محصول»» ،وجود نقص یا خطای عمده در «محصول» را ثابت کنید،
 Milestoneبا صالحدید خود ،متعهد خواهد بود که (الف) یک نسخه جدید از «محصول» که فاقد نقص یا خطای عمده باشد ،به شما تحویل بدهد( ،ب) نقص یا خطا
را به صورت رایگان برطرف یا تصحیح کند ،یا (ج)  EULAرا فسخ کرده و در قبال عودت تمام نسخه های «محصول» ،تمام هزینه هایی را که برای مجوز از شما
دریافت کرده ،به شما مسترد کند .تمام بندهای این پاراگراف ،جبران خسارت انحصاری شما در صورت بروز نقص یا خطا در «محصول» را نیز شامل می شود.
فاقد ضمانت .جز در مواردی که  Milestoneضمانت ویژهای به عنوان بخشی از مستندات «محصول» به شما ارائه کند Milestone ،صراحتا مسئولیت ضمانت
«محصول» را از خود سلب میکند .محصول و تمام مستندات مربوطه "همانطور که هست" و بدون هیچگونه ضمانت ،چه صریح و چه ضمنی ،اعم از ضمانتهای
ضمنی قابلیت داد و ستد یا تناسب با یک منظور خاص ،بدون محدودیت ،ارائه می شود .کلیه خطرات ناشی از استفاده یا عملکرد «محصول» با شما به عنوان کاربر
باقی می ماند .شما مطلع هستید که «محصول» ،در صورت استفاده با تجهیزات خاص یا سایر نرم افزارها ،می تواند امکان انجام اقدامات نظارتی و پردازش داده را
که احتماال غیرقانونی یا بر خالف قانون جاری است ،برای شما فراهم می کند .قوانین محرمانگی اطالعاتی و قوانین کیفری از جمله این قوانین هستند .مسئولیت
رعایت قوانین جاری در استفاده از «محصول» منحصرا بر عهده شما به عنوان کاربر است.
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استفاده غیرقانونی.
به کار گرفتن محصول و استفاده از آن فقط بر اساس قانون (قوانین) جاری حوزه ،کشور یا منطقه مرتبط مجاز است .این قاعده شامل محدودیتهای قانونی احتمالی
نظارت و تصویربرداری با «محصول» ،سیاست نگهداری تصاویر ضبط شده و سایر دادهها در «محصول» و چگونگی جابجایی دادههای ثبت شده در هنگام صدور
از «محصول» میشود ولی محدود به این موارد نیست .مسئولیت آشنا شدن با قوانین و محدودیتهای مرتبط و پیروی از آنها صرفا بر عهده شما ،به عنوان کاربر،
است Milestone.در قبال زیانها یا خسارات مستقیم یا پیامدی ناشی از نقض قوانین و/یا محدودیتهای مرتبط مسئولیت نمیپذیرد.
این مجوز استفاده از این محصول را برای مقاصد نقض حقوق سایر افراد ،مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر ملل متحد ،یا مقاصدی از این قبیل ،پوشش نمی دهد.
هر گونه استفاده این چنینی ،ممنوع بوده و نقض آشکار این  EULAمحسوب می شود که مجوز کامل «محصول» را فوری و بدون اطالع باطل می کند .در ضمن
استفاده های آتی از این «محصول» نیز غیرقانونی تلقی خواهد شد.
 Copenhagen Clause.Milestoneاز امضاکنندگان  Copenhagen Letterاست .این اعالمیه فناوری برای فراهم کردن زمینه گفتگوهای شفاف و
صادقانه درباره قدرت فناوری و تاثیر فناوری بر کیفیت زندگی تهیه شده است .ما ،پدیدآورندگان فناوری ،باید به آثار فناوری بر نیازها و رفتار انسان و چگونگی
ترویج مصرف مسئوالنه فناوری بیندیشیم Milestone.از همکاران خود میخواهد که عالوه بر مشارکت در این مبحث مهم درباره استفاده مسئوالنه از فناوری ،بلکه
 Copenhagen Letterرا در  www.copenhagenletter.orgامضا کنند و یک  Copenhagen Clauseدر قراردادهای خود بگنجانند.
محدودیت مسئولیت .بندهای اين پاراگراف تا آخرين حدی که قانون مجاز شمرده است ،قابليت اجرا دارند Milestone.يا فروشندگان آن ،تحت هيچ شرايطی در قبال
آسيبهای خاص ،تصادفی ،غير مستقيم يا پيامدی (اعم از آسيبهای مربوط به از دست رفتن سود تجاری ،وقفه در کسب و کار ،از دست دادن اطالعات کاری ،يا هرگونه
ضرر مالی) و نيز مسئوليت «محصول» (به جز آسيب بدنه) ناشی از استفاده يا ناتوانی در استفاده از «محصول» يا تدارک يا ناتوانی در تدارک پشتيبانی مناسب ،هيچ
مسئوليتی نخواهند داشت؛ حتی اگر در مورد احتمال بروز چنين آسيبهايی به  Milestoneهشدار داده شده باشد .بدون هرگونه بدرفتاری خودسرانه يا سهل انگاری
آشکار ،کل مسئوليت  Milestoneو فروشندگان آن ،به هزينه ای که شما واقعا در قبال اين «محصول» پرداخته ايد ،محدود می شود.
مجوزهای شخص ثالث«.محصوالت» شامل حق استفاده از نرمافزارهای شخص ثالث طبق مندرجات سند مربوط به «محصول» خاص است .شما میتوانید
«محصوالت» را با دیگر نرمافزارهای شخص ثالث مصرف و ادغام کنید و مسئولیت بررسی و کسب حقوق استفاده نرمافزارهای شخص ثالث برای کاربرد مورد
نظر بر عهده خودتان است.
متفرقه( .الف) تهيه نسخه های متعدد از محصول به هر تعدادی که برای پشتيبان گيری و بايگانی الزم باشد ،مجاز است( .ب) قرار دادن نسخه های محصول در اختيار
اشخاص ثالث ،مجاز نيست( .پ) مهندسی معکوس ،جداسازی يا پياده سازی اجزای محصول به جز ،و محدود به ،موارد منطبق با قانون جاری که طبق قرارداد قابل
چشم پوشی نيستند ،ممنوع است( .ت) اين  EULAجز در مواردی که منافع مالکيت شامل «محصول»  Milestoneمنتقل میشود ،انتقالپذير نيست .شما میتوانيد همه
حقوق «محصول» را به صورت دائم به «گيرنده» منتقل کنيد ،بهشرطیکه «گيرنده» ضوابط اين  EULAرا بپذيرد.
فسخ .در صورت رعايت نشدن ضوابط و شرايط اين  EULAاز سوی شما Milestone ،می تواند بدون پيش داوری در مورد ساير حقوق ،اين  EULAرا فسخ کند.
در چنين مواردی بايد فورا استفاده از «محصول» را متوقف کرده و همه نسخه های آن را از بين ببريد.
تفکیک پذیری .اگر يک دادگاه يا نهاد دولتی دارای صالحيت قضايی ،هر يک از بندهای اين  EULAرا نامعتبر ،غير قابل اجرا يا قابل اجرا در حوزه محدود تشخيص
دهد EULA ،فعلی به قوت خود باقی خواهد ماند و فقط بندهايی با شرايط ذکر شده نامعتبر يا محدود خواهند شد.
قرارداد کلی .اين  ،EULAشامل توافقنامه کلی و کامل طرفين در خصوص موضوع مندرج در اينجا ،و نيز تمام تعهدات و الزامات کتبی و شفاهی است که ممکن است
بر اين  EULAاولويت داشته باشند .همچنين تمام ضمانتهای ضمنی ،قوانين عمومی يا قوانين معمولی که در اينجا نيامده است ،بدين وسيله از تعهدات طرفها خارج می
شود.
قانون حاکم .اين  EULAو قرارداد بين شما و  ،Milestoneمشمول قانون دانمارک بوده و تنها مرجع صالح برای حل و فصل منازعات مربوطه ،دادگاه شهر کپنهاگ
خواهد بود.
شرایط و محدودیتهای مجوز ،نصب و استفاده« .محصول» از دستگاههای آی پی پشتیبانی میکند .دستگاههای آی پی ممکن است از نوع دوربین ،رمزگذار یا دیگر
انواع دستگاههایی که نشانی-دهی آنها از طریق آدرس آی پی یکتا در نصب کاربردی «محصول» صورت میگیرد ،باشند .برای هر دستگاه آی پی متصل به
«محصول» به یک مجوز دستگاه نیاز دارید .برای هر دستگاه آی پی که از طریق ضبط کننده ویدئویی شبکه (« )»NVRبه «محصول» متصل شود نیز باید یک
مجوز دستگاه بخرید ،حتی اگر این مجوز دستگاه در «محصول» فعال نشود ،در حالی که خود  NVRبه مجوز دستگاه جداگانهای نیاز ندارد .دستگاههای آی پی دارای
چند لنز یا حسگر و رمزگذارهای دارای حداکثر  16دوربین آنالوگ متصل ،به دلیل یک استثنای خاص فقط یک دستگاه آی پی محسوب میشوند .فهرست دستگاههای
آی پی پشتیبانی شده را میتوانید در اینجا بیابیدhttps://www.milestonesys.com/community/business -partner-tools/supported-devices. :
برای «محصوالت» وابسته دارای برند  ®XProtectممکن است ضوابط مجوز خاصی اعمال شود .به جزییات زیر مراجعه کنید.
جمعآوری و ثبت دادههای سیستم .با فعال کردن مجوز «محصول» ،شما میپذیرید که دادههای اصلی سیستم (مانند تعداد دستگاههای استفاده شده) در سیستم صدور
مجوز  Milestoneمبادله و ذخیره میشود .برای هر مجوز و هر دستگاه متصل به سیستم یک کلید یکتا تولید میشود Milestone.نشانیهای  MACدستگاههای
متصل را جمعآوری و تعداد دفعات ثبت و حذف دوربین را ثبت میکند تا مطمئن شود که مجوزها طبق  EULAمصرف میشوند Milestone.همچنین آدرس آی پی
سرور فعالکننده مجوز را ثبت میکند .برای سیستمهایی که از اعالنهای لحظهای  Milestoneاستفاده میکنند Milestone ،شناسه انحصاری جهانی («)»GUID
سرور سیار و دستگاههای همراه ثبت شده برای دریافت اعالنها و نشانیهای ایمیل وارد شده برای دریافت اعالنهای لحظهای را ثبت میکند .تنها هدف جمعآوری و
نگهداری این دادهها آن است که  Milestoneو شریک کانال آن بتوانند به مدیریت مجوز محصوالت  Milestoneبپردازند .شما میپذیرید که از تغییر دادن ،اصالح
کردن یا دستکاری دادههایی که به سرویس آنالین منتقل میشود خودداری کنید.
قوانین محافظت از دادههای عمومی ،دادههای شخصی :در هنگام خریدن مجوز برای «محصول» از طریق شرکای کانال ،اطالعات تجاری شرکت شما در
 Milestoneثبت میشود .البته میتوانید اطالعات اشخاص رابط را در قالب نام ،ایمیل و شماره تلفن داوطلبانه در اختیار  Milestoneقرار دهید .یگانه هدف
جمعآوری و حفظ این اطالعات در دوره مصرف مجوز ،فراهم کردن امکان اجرای قراردادهای مجوز ،اجرای برنامههای کانال  Milestoneو ارائه پشتیبانی فنی از
«محصول» برای  Milestoneو شرکای کانال آن است Milestone.در مورد دادههای شخصی جمعآوری و مصرف شده کنترلر داده محسوب میشود.
 Milestoneدادههای شخصی شما را طبق «سیاست حریم خصوصی» ما () https://www.milestonesys.com/privacy-policy/پردازش میکند
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این  ،EULAبا ضوابط عمومی و ضوابط خاص و شرایط مربوط به محصوالت نرمافزاری پیش-گفته ،طبق توضیحات بخشهای زیر ،درباره همه «محصوالت»
اعمال میشود:

Milestone XProtect® VMS
Milestone XProtect® Corporate
نصب و استفاده  -موارد زير در مورد محصول  XProtect Corporateصدق میکند:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«سرور مدیریت» ( )Management Serverمحصول را میتوان بر روی تعداد نامحدودی رایانه که بهعنوان «سرور مدیریت» و «سرورهای انتقال
.1
خطای مدیریت» ( )Management Failover Serverبرای هر کد الیسنس نرمافزار هر مشخص شدهاند ،میتوان نصب کرد.
بخش "سرور ضبط" ( )Recording Serverاز «محصول» را میتوان بر روی تعداد نامحدودی از رایانه هایی که به عنوان «سرور ضبط» و
.2
«سرورهای ضبط پشتیبان» ( )Failover Recording Serversمشخص شده اند ،می توان نصب کرد .سرورهای ضبط و سرورهای ضبط بدون قطع
باید توسط سرور(های) مدیریت در نظر گرفته شده در باال ،مدیریت شوند.
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.3
با نصب «محصول» شما رعایت ضوابط مجوز نرمافزار  Microsoftرا برای Microsoft SQL Server 2019 Express Edition
.4
() https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloadsمیپذیرید
به استثنای موارد ذکر شده در بندهای  9و  10زیر ،فقط شما ،کارمندان شما یا سایر افرادی که با شما کار میکنند میتوانید از «محصول» ،به صورت
.5
مستقیم یا غیر مستقیم ،استفاده کنید .مجریان قانون که حوادث را برای شما بررسی میکنند نیز جزو افراد مجاز محسوب میشوند .مثال «محصول» نباید به
هیچ عنوان توسط مشتریان شما یا سایر اشخاص ثالث مورد بهره برداری یا استفاده قرار بگیرد.
از «محصول» فقط میتوانید برای نظارت بر اموال یا امالک متعلق به/تحت کنترل خودتان ،یا اموال یا امالکی که متعلق به/تحت کنترل شما نیستند ولی
.6
مجوز نظارت بر آنها را کسب کردهاید و در اختیار دارید ،استفاده کنید.
با استفاده از  ،Milestone Federated Architectureمیتوانید از «محصول» بدون کسب مجوز اضافی برای متصل کردن دیگر سیستمهای
.7
 XProtect Corporateیا  XProtect Expertاستفاده کنید ،به شرطی که سیستم همبسته دارای مجوز قانونی باشد.
با استفاده از  ،Milestone Interconnectمیتوانید از «محصول» برای ایجاد ارتباط با دیگر محصوالت نرمافزار مدیریت فیلم  Milestoneو دیگر
.8
محصوالت مجاز  Milestoneمتعلق به خودتان یا شخص ثالث استفاده کنید (لطفا برای مشاهده فهرست جدیدترین محصوالت سازگار به وبسایت
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone- Milestone
 addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/مراجعه کنید) .استفاده از  Milestone Interconnectمنوط به رعایت
ضوابط زیر است :الف) همه سیستمهای به هم متصل باید دارای مجوز قانونی کامل باشد ،ب) از طریق خرید یا اشتراک مجوزهای قانونی دوربین
 Milestone Interconnectرا برای دوربینهای متصل به سیستم  XProtect Corporateکسب کرده باشید.
شخص ثالث میتواند با استفاده از « Milestone Federated Architectureمحصول» را از راه دور به کار بیندازد و مدیریت کند ،به شرطی که شما
.9
مجوزهای قانونی الزم برای نظارت را کسب کرده و در اختیار داشته باشید.
 .10شما یا شخص ثالث میتوانید «محصول» را با استفاده از  Milestone Interconnectاز راه دور به کار بیندازید و مدیریت کنید ،به شرطی که :الف)
شما یا شخص ثالث مجوزهای دوربین  Milestone Interconnectرا برای دوربینهای متصل به سیستم مرکزی  XProtect Corporateخریداری
کرده باشید ،و ب) مجوزهای قانونی الزم را برای نظارت کسب کرده و در اختیار داشته باشید.
 .11وقتی «محصول» همراه با برنامه های نقشه شخص ثالث (مانند {Maps Google Maps, Microsoft® BingTMیا  )OpenStreetMapاستفاده
شود ،حصول اطمینان از اینکه حقوق قانونی مناسب برای استفاده از چنان برنامه های نقشه را به دست می آورید و استفاده شما با شرایط و ضوابط برنامه
های شخص ثالث مذکور مطابقت دارند ،صرفا بر عهده شخص شما است.
 .12شما اعالم می کنید که محصول از داده های شرکای (http://www.openstreetmap.org)© OpenStreetMapاستفاده می کند .هرگونه حقوق
متعلق به مطالب این پایگاه داده مشمول "مجوز مطالب پایگاه داده" استhttp://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. :طبق این مجوز،
شما همچنین میپذیرید که سیاست استفاده از کاشی ( )https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/از جمله محدودیتهای استفاده
بیش از حد مانند دانلود حجم بسیار و غیرضروری کاشیها را رعایت کنید.
 .)AAC( Advanced Audio Coding .13ازآنجاکه این محصول از قابلیت  AACبهره مند است ،مفاد زیر در این زمینه اعمال می شوند AAC:فناوری
دارای مجوز (الیسنس) است و بنابراین استفاده از آن منوط به دریافت الیسنس تحت مجموعه حقوق ثبت اختراعات و فناوری  AACاست .الیسنس AAC
توسط شرکت  VIA LICENSING CORPORATIONارائه می شود Milestone Systems.برای محصول شما تعداد محدودی الیسنس AAC
در اختیارتان قرار می دهد .هر یک از محصوالت  Milestoneکه از قابلیت  AACبرخوردار هستند دارای دو الیسنس پردازشگر مشاهده کننده هستند که
الیسنس پایه را در اختیار قرار می دهند .اگر به بیش از دو الیسنس پردازشگر مشاهده کننده نیاز دارید ،باید نسبت به خرید مجموعه الیسنس مورد نیاز خود
اقدام نمایید.
 .14شما این الزام را تایید میکنید که از «محصول» فقط با آن تعداد دستگاه آی پی که برای آنها مجوز دستگاه کسب کردهاید ،میتوان استفاده کرد .این الزام که
برای هر دوربین آی پی یا دیگر دستگاههای مبتنی بر آی پی متصل به سیستم به یک مجوز دستگاه نیاز دارید ،در ضوابط عمومی « ،EULAشرایط و
محدودیتهای مجوز ،نصب و استفاده» ذکر شده است.

Milestone XProtect® Expert
نصب و استفاده  -موارد زیر در مورد محصول  XProtect Expertصدق میکند:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«سرور مدیریت» ( )Management Serverمحصول را میتوان بر روی تعداد نامحدودی رایانه که بهعنوان «سرورمدیریت» و «سرورهای انتقال
.1
خطای مدیریت» ( )Management Failover Serverبرای هر کد الیسنس نرمافزار هر مشخص شدهاند ،میتوان نصب کرد.
بخش "سرور ضبط" ( )Recording Serverاز «محصول» را میتوان بر روی تعداد نامحدودی از رایانه هایی که به عنوان «سرور ضبط» و
.2
«سرورهای ضبط پشتیبان» ( )Failover Recording Serversمشخص شده اند ،می توان نصب کرد .سرورهای ضبط و سرورهای ضبط بدون قطع
باید توسط سرور(های) مدیریت در نظر گرفته شده در باال ،مدیریت شوند.
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.3
با نصب «محصول» شما رعایت ضوابط مجوز نرمافزار  Microsoftرا برای Microsoft SQL Server 2019 Express Edition
.4
( https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).میپذیرید.
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به استثنای موارد ذکر شده در بندهای  6و  7زیر ،فقط شما ،کارمندان شما یا سایر افرادی که با شما کار میکنند میتوانید از «محصول» ،به صورت
.5
مستقیم یا غیر مستقیم ،استفاده کنید .مجریان قانون که حوادث را برای شما بررسی میکنند نیز جزو افراد مجاز محسوب می شوند .مثال «محصول» نباید به
هیچ عنوان توسط مشتریان شما یا سایر اشخاص ثالث مورد بهره برداری یا استفاده قرار بگیرد.
به جز موارد استثنای ذکر شده در بند  7زیر ،شخص ثالث میتواند با استفاده از « Milestone Federated Architectureمحصول» را از راه دور
.6
به کار بیندازد و مدیریت کند ،به شرطی که شما مجوزهای قانونی الزم برای نظارت را کسب کرده و در اختیار داشته باشید.
شما یا شخص ثالث میتوانید «محصول» را با استفاده از  Milestone Interconnectاز راه دور به کار بیندازید و مدیریت کنید ،به شرطی که :الف)
.7
شما یا شخص ثالث مجوزهای دوربین  Milestone Interconnectرا برای دوربینهای متصل به سیستم مرکزی  XProtect Corporateخریداری
کرده باشید ،و ب) مجوزهای قانونی الزم را برای نظارت کسب کرده و در اختیار داشته باشید.
وقتی «محصول» همراه با برنامه های نقشه شخص ثالث (مانند {Maps Google Maps, Microsoft® BingTMیا  )OpenStreetMapاستفاده
.8
شود ،حصول اطمینان از اینکه حقوق قانونی مناسب برای استفاده از چنان برنامه های نقشه را به دست می آورید و استفاده شما با شرایط و ضوابط برنامه
های شخص ثالث مذکور مطابقت دارند ،صرفا بر عهده شخص شما است.
شما تصدیق می کنید که محصول از داده های شرکای  http://www.openstreetmap.org/)©( OpenStreetMapاستفاده می کند .هرگونه حقوق
.9
متعلق به مطالب این پایگاه داده مشمول "مجوز مطالب پایگاه داده" استhttp://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. :طبق این مجوز،
شما همچنین میپذیرید که سیاست استفاده از کاشی (  )https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/از جمله محدودیتهای استفاده
بیش از حد مانند دانلود حجم بسیار و غیرضروری کاشیها را رعایت کنید.
 .)AAC( Advanced Audio Coding .10ازآنجاکه این محصول از قابلیت  AACبهره مند است ،مفاد زیر در این زمینه اعمال می شوند AAC:فناوری
دارای مجوز (الیسنس) است و بنابراین استفاده از آن منوط به دریافت الیسنس تحت مجموعه حقوق ثبت اختراعات و فناوری  AACاست .الیسنس AAC
توسط شرکت  VIA LICENSING CORPORATIONارائه می شود Milestone Systems.برای محصول شما تعداد محدودی الیسنس AAC
در اختیارتان قرار می دهد .هر یک از محصوالت  Milestoneکه از قابلیت  AACبرخوردار هستند دارای دو الیسنس پردازشگر مشاهده کننده هستند که
الیسنس پایه را در اختیار قرار می دهند .اگر به بیش از دو الیسنس پردازشگر مشاهده کننده نیاز دارید ،باید نسبت به خرید مجموعه الیسنس مورد نیاز خود
اقدام نمایید.
 .11شما این الزام را تایید میکنید که از «محصول» فقط با آن تعداد دستگاه آی پی که برای آنها مجوز دستگاه کسب کردهاید ،میتوان استفاده کرد .این الزام که
برای هر دوربین آی پی یا دیگر دستگاههای مبتنی بر آی پی متصل به سیستم به یک مجوز دستگاه نیاز دارید ،در ضوابط عمومی « ،EULAشرایط و
محدودیتهای مجوز ،نصب و استفاده» ذکر شده است.

Milestone XProtect® Professional+
نصب و استفاده  -موارد زیر در مورد محصول  XProtect Professional+صدق می کند:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«سرور مدیریت» ( )Management Serverمحصول را میتوان بر روی تعداد نامحدودی رایانه که بهعنوان «سرور مدیریت» و «سرورهای انتقال
.1
خطای مدیریت» ( )Management Failover Serverبرای هر کد الیسنس نرمافزار هر مشخص شدهاند ،میتوان نصب کرد.
بخش «سرور ضبط» ( )Recording Serverاز «محصول» را بر روی تعداد نامحدودی از رایانه هایی که به عنوان سرور ضبط مشخص شده اند ،می
.2
توان نصب کرد .سرورهای ضبط باید توسط سرور(های) مدیریت مشخص شده در باال ،مدیریت شوند.
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.3
با نصب «محصول» شما رعایت ضوابط مجوز نرمافزار  Microsoftرا برای Microsoft SQL Server 2019 Express Edition
.4
( https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).میپذیرید.
به استثنای موارد ذکر شده در بند  6زیر ،فقط شما ،کارمندان شما یا سایر افرادی که با شما کار میکنند میتوانید از «محصول» ،به صورت مستقیم یا
.5
غیرمستقیم ،استفاده کنید .مجریان قانون که حوادث را برای شما بررسی میکنند نیز جزو افراد مجاز محسوب میشوند .مثال «محصول» نباید به هیچ عنوان
توسط مشتریان شما یا سایر اشخاص ثالث مورد بهره برداری یا استفاده قرار بگیرد.
شما یا شخص ثالث میتوانید «محصول» را با استفاده از  Milestone Interconnectاز راه دور به کار بیندازید و مدیریت کنید ،به شرطی که :الف)
.6
شما یا شخص ثالث مجوزهای دوربین  Milestone Interconnectرا برای دوربینهای متصل به سیستم مرکزی Milestone XProtect
 Corporateخریداری کرده باشید ،و ب) مجوزهای قانونی الزم را برای نظارت کسب کرده و در اختیار داشته باشید.
 .)AAC( Advanced Audio Codingازآنجاکه این محصول از قابلیت  AACبهره مند است ،مفاد زیر در این زمینه اعمال می شوند AAC:فناوری
.7
دارای مجوز (الیسنس) است و بنابراین استفاده از آن منوط به دریافت الیسنس تحت مجموعه حقوق ثبت اختراعات و فناوری  AACاست .الیسنس AAC
توسط شرکت  VIA LICENSING CORPORATIONارائه می شود Milestone Systems.برای محصول شما تعداد محدودی الیسنس AAC
در اختیارتان قرار می دهد .هر یک از محصوالت  Milestoneکه از قابلیت  AACبرخوردار هستند دارای دو الیسنس پردازشگر مشاهده کننده هستند که
الیسنس پایه را در اختیار قرار می دهند .اگر به بیش از دو الیسنس پردازشگر مشاهده کننده نیاز دارید ،باید نسبت به خرید مجموعه الیسنس مورد نیاز خود
اقدام نمایید.
شما این الزام را تایید میکنید که از «محصول» فقط با آن تعداد دستگاه آی پی که برای آنها مجوز دستگاه کسب کردهاید ،میتوان استفاده کرد .این الزام که
.8
برای هر دوربین آی پی یا دیگر دستگاههای مبتنی بر آی پی متصل به سیستم به یک مجوز دستگاه نیاز دارید ،در ضوابط عمومی « ،EULAشرایط و
محدودیتهای مجوز ،نصب و استفاده» ذکر شده است.

Milestone XProtect® Express+
نصب و استفاده  -موارد زیر در مورد محصول  XProtect Express+صدق میکند:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«سرور مدیریت» ( )Management Serverمحصول را میتوان بر روی یک ( )1رایانه یا مجموعهای از رایانهها ،که بهعنوان «سرور مدیریت» و
.1
«سرورهای انتقال خطای مدیریت» ( )Management Failover Serverبرای هر کد الیسنس نرمافزار هر مشخص شدهاند ،میتوان نصب کرد.
بخش "سرور ضبط" ( )Recording Serverاز «محصول» را بر روی یک ( )1رایانه که به عنوان سرور ضبط مشخص شده است ،می توان نصب
.2
کرد .سرور ضبط باید توسط سرور مدیریت مشخص شده در باال ،مدیریت شود.
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.3
با نصب «محصول» شما رعایت ضوابط مجوز نرمافزار  Microsoftرا برای Microsoft SQL Server 2019 Express Edition
.4
( https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).میپذیرید.
به استثنای موارد ذکر شده در بند  6زیر ،فقط شما ،کارمندان شما یا سایر افرادی که با شما کار میکنند میتوانید از «محصول» ،به صورت مستقیم یا
.5
غیرمستقیم ،استفاده کنید .مجریان قانون که حوادث را برای شما بررسی میکنند نیز جزو افراد مجاز محسوب میشوند .مثال «محصول» نباید به هیچ عنوان
توسط مشتریان شما یا سایر اشخاص ثالث مورد بهره برداری یا استفاده قرار بگیرد.
شما یا شخص ثالث میتوانید «محصول» را با استفاده از  Milestone Interconnectاز راه دور به کار بیندازید و مدیریت کنید ،به شرطی که :الف)
.6
شما یا شخص ثالث مجوزهای دوربین  Milestone Interconnectرا برای دوربینهای متصل به سیستم مرکزی Milestone XProtect
 Corporateخریداری کرده باشید ،و ب) مجوزهای قانونی الزم را برای نظارت کسب کرده و در اختیار داشته باشید.
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 .)AAC( Advanced Audio Codingازآنجاکه این محصول از قابلیت  AACبهره مند است ،مفاد زیر در این زمینه اعمال می شوند AAC:فناوری
دارای مجوز (الیسنس) است و بنابراین استفاده از آن منوط به دریافت الیسنس تحت مجموعه حقوق ثبت اختراعات و فناوری  AACاست .الیسنس AAC
توسط شرکت  VIA LICENSING CORPORATIONارائه می شود Milestone Systems.برای محصول شما تعداد محدودی الیسنس AAC
در اختیارتان قرار می دهد .هر یک از محصوالت  Milestoneکه از قابلیت  AACبرخوردار هستند دارای دو الیسنس پردازشگر مشاهده کننده هستند که
الیسنس پایه را در اختیار قرار می دهند .اگر به بیش از دو الیسنس پردازشگر مشاهده کننده نیاز دارید ،باید نسبت به خرید مجموعه الیسنس مورد نیاز خود
اقدام نمایید.
شما این الزام را تایید میکنید که از «محصول» فقط با آن تعداد دستگاه آی پی که برای آنها مجوز دستگاه کسب کردهاید ،میتوان استفاده کرد .این الزام که
برای هر دوربین آی پی یا دیگر دستگاههای مبتنی بر آی پی متصل به سیستم به یک مجوز دستگاه نیاز دارید ،در ضوابط عمومی « ،EULAشرایط و
محدودیتهای مجوز ،نصب و استفاده» ذکر شده است.

Milestone XProtect® Essential+
نصب و استفاده  -موارد زیر در مورد محصول  XProtect Essential+صدق میکند:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«سرور مدیریت» ( )Management Serverمحصول را میتوان بر روی یک ( )1رایانه یا مجموعهای از رایانهها ،که بهعنوان «سرور مدیریت» و
.1
«سرورهای انتقال خطای مدیریت» ( )Management Failover Serverبرای هر کد الیسنس نرمافزار هر مشخص شدهاند ،میتوان نصب کرد.
بخش "سرور ضبط" ( )Recording Serverاز «محصول» را بر روی یک ( )1رایانه که به عنوان سرور ضبط مشخص شده است ،می توان نصب
.2
کرد .سرور ضبط باید توسط سرور مدیریت مشخص شده در باال ،مدیریت شود.
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.3
با نصب «محصول» شما رعایت ضوابط مجوز نرمافزار  Microsoftرا برای Microsoft SQL Server 2019 Express Edition
.4
( https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).میپذیرید.
استفاده از «محصول» برای اهداف نظارتی یا سایر اهداف ضبط ویدئویی تنها در ملک یا زمین تحت مالکیت یا کنترل خود شما امکانپذیر است .مثال از
.5
«محصول» نباید برای نظارت بر مشتریان یا امالک یا زمین مشتریان خود استفاده کنید.
در مجموع «محصول» تحت این توافقنامه الیسنس کاربر نهایی ( EULAنصب میشود و حداکثر برای هشت ( )8دستگاه آی پی فعال قابل استفاده است.
.6
دستگاههای آی پی ممکن است از نوع دوربین ،رمزگذار یا دیگر انواع دستگاههایی که نشانی-دهی آنها از طریق آدرس آی پی یکتا در نصب کاربردی
«محصول» صورت میگیرد ،باشند .برای هر دستگاه آی پی متصل به «محصول» به یک مجوز دستگاه نیاز دارید .برای هر دستگاه آی پی که از طریق
دستگاه آی پی دارای مجوز به «محصول» متصل شود نیز به یک مجوز دستگاه نیاز دارید ،حتی اگر این مجوز دستگاه در «محصول» فعال نشود.
دستگاههای آی پی دارای چند لنز یا حسگر و رمزگذارهای دارای حداکثر  16دوربین آنالوگ متصل ،به دلیل یک استثنای خاص فقط یک دستگاه آی پی
محسوب میشوند .فهرست دستگاههای آی پی مشمول پشتیبانی را میتوانید در https://www.milestonesys.com/community/business-
 partner-tools/supported-devicesبیابید .برای طی کردن فرآیند نصب و فعال کردن مجوز ،باید «محصول» را به اینترنت متصل کنید.
به جز اطالعات پشتیبانی که از وب سایت  Milestoneدریافت شده و در کادر اطالعاتی محصول به شما ارائه می شود ،هیچ گونه پشتیبانی دیگری برای
.7
محصول ارائه نمی شود.

برنامههای مشتری XProtect
Milestone XProtect® Smart Client
نصب و استفاده – برای محصول  XProtect Smart Clientضوابط زیر اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب و استفاده تعداد نامحدودی از نسخههای محصول را با شرایط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.1
از «محصول» فقط می توانید با محصول  XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRاستفاده کنید .در صورت استفاده همراه محصول
.2
 XProtect VMSیا واحد  ،Milestone Husky NVRمحصول میتواند همراه سایر محصوالت سازگار با محصوالت  Milestoneو نیز
محصوالت/اجزای ثالث که روی  Milestone Software Development Kitیا Milestone Integration Platform Software
 Development Kitتعبیه شده است ،استفاده گردد.
در صورت استفاده با محصوالتی که رسما با محصوالت  Milestoneسازگار هستند ،از محصول می توانید با محصوالت/اجزای شخص ثالث که از طریق
.3
 Milestone Integration Platform Software Development Kitتولید شده اند ،نیز استفاده کنید
استفاده از «محصول» بر اساس توافقنامه الیسنس کاربر نهایی اعمال شده مربوط به محصول  ،XProtect VMSمحدود میشود.
.4

Milestone XProtect® Web Client
استفاده – برای محصول  XProtect Web Clientضوابط زير اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق استفاده از «محصول» بر روی تعداد نامحدودی رایانه و دستگاه را با شرایط و محدودیتهای زیر به شما واگذار میکند:
با استفاده از  Milestone XProtect Web Clientشما ضوابط کلی  Milestoneرا که در این  EULAدرج شده است ،میپذیرید.
.1
از «محصول» فقط می توان بر روی رایانه و دستگاههای دارای سیستم عاملی که «محصول» برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.2
از «محصول» فقط میتوانید به همراه نسخه رسما پشتیبانی شده سرور  Milestone XProtect Mobileیا محیطهای اختصاصی ارزیابی محصول ارائه
.3
شده از سوی  Milestoneاستفاده کنید .به https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect -web-client/
مراجعه کنید

XProtect® Mobile
Milestone XProtect® Mobile
نصب و استفاده – برای محصول پردازشگر  XProtect Mobileضوابط زير اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب و استفاده تعداد نامحدودی از نسخههای محصول را با شرایط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
از «محصول» فقط می توان بر روی دستگاههای دارای سیستم عاملی که «محصول» برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.1
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.2
.3

از «محصول» فقط میتوانيد به همراه نسخه رسما پشتيبانی شده سرور  XProtect Mobileيا محيطهای اختصاصی ارزيابی محصول ارائه شده از سوی
 Milestoneاستفاده کنيد .به https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect -
 mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/مراجعه کنيد
استفاده از قابلیت  Video Pushمنوط به کسب مجوز محصول  XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRکه با آن مورد استفاده قرار
میگیرد ،است .هر کاربر معین برنامه پردازشگر  XProtect Mobileکه خواستار استفاده از قابلیت  Video Pushباشد به یک ( )1مجوز دوربین در
محصول  XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRنیاز دارد.

نصب و استفاده – برای محصول سرور  XProtect Mobileضوابط زير اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب و استفاده تعداد نامحدودی از نسخههای محصول را با شرایط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.1
از «محصول» فقط می توانید با محصول  XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRدارای مجوز قانونی استفاده کنید.
.2
استفاده از سرور  XProtect Mobileبا «توافقنامه الیسنس کاربر نهایی» محصول  Milestone XProtect VMSیا واحد Milestone Husky
.3
 NVRکه با آن استفاده میشود بیشتر محدود میشود.
 .4با پذيرش  EULAجاری ،ضوابط و شرايط استفاده از سرور  XProtect Mobileرا از طرف کاربران نهايی که اجازه اتصال آنها به سرور XProtect
 Mobileو  XProtect Web Clientرا صادر کردهايد ،میپذيريد.
استفاده از  Video Push،Smart Connectو  Mobile Push Notificationبه خدمات شخص ثالث و اتصال شبکه مانند خدمات اعالن و
.5
شبکههای ارتباطات بیسیم متکی است .عالوه بر محدودیتهای کلی مربوط به مسئولیت  Milestoneمندرج در بخش «محدودیت مسئولیت باال»،
 Milestoneدر قبال استفاده یا سوء استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از این قابلیتها ،مرتبط با شبکه شخص ثالث یا اجزای سرویس استفاده شده برای ارائه این
قابلیتها مسئولیتی ندارد.
استفاده از قابلیتهای  Smart Connectو  Mobile Push Notificationsمنوط به وجود قرارداد معتبر خدمات  Milestone Care Plusاست.
.6
 Milestoneدر قبال وقفههای احتمالی در روند ارائه خدمات به دلیل کوتاهی در تمدید پوشش  Milestone Care Plusدر زمان مقتضی ،مسئولیتی
نمیپذیرد.
استفاده از خدمات  XProtect Mobileممکن است مشمول هزینههای اضافی شخص ثالث مانند (و نه محدود به) هزینههای ارتباطات و اشتراک خدمات
.7
شخص ثالث باشد.

افزونهها و اجزا
Milestone XProtect® Access
نصب و استفاده  -موارد زیر در مورد XProtect Accessصدق می کند:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«محصول» را میتوان همراه محصول ( XProtect VMSهر محصول  XProtect VMSبجز  )+XProtect Essentialیا واحد Milestone
.1
( Husky NVRهر محصول  Milestone Husky NVRبهجز  )Milestone Husky M10که برای آن مجوز از طریق خرید یا اشتراک تهیه شده
است ،قابل استفاده است.
«محصول» را میتوان از تعداد نامحدودی برنامه  XProtect Management Applications/XProtect Managementو برنامههای
.2
 XProtect Smartمتصل به سیستم  XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRبه کار انداخت.
جهت سهولت ارتباط با شخص ثالث ،می توان تعداد نامحدودی افزونه  XProtect Accessروی  Event Serverدر سیستم  XProtect VMSیا واحد
.3
 Milestone Husky NVRنصب کرد .عالوه بر محدودیتهای کلی مسئولیت  Milestoneمندرج در بخش «محدودیت مسئولیت» باالMilestone ،
در قبال استفاده یا سوء استفاده از «محصول» پس از نصب کردن افزونههای شخص ثالث دیگر غیر از  ،Milestoneیا ناشی از استفاده از افزونه
 XProtect Accessبا محصول شخص ثالث یا نسخه محصول شخص ثالث که برای آن طراحی و تایید نشده است ،مسئولیتی نمیپذیرد .در ضمن،
 Milestoneدر قبال استفاده یا سوء استفاده از «محصول» به دلیل خطاهای محصول شخص ثالث که  XProtect Accessبا آن استفاده میشود،
مسئولیتی نمیپذیرد.
از این محصول فقط می توانید با محصوالتی که رسما با محصوالت  ،Milestoneمانند  XProtect VMSیا واحدهای Milestone Husky NVR
.4
سازگار هستند ،استفاده کنید.
 XProtect Accessرا فقط میتوان برای همان تعداد در استفاده کرد که مجوزهای در آنها را با «کد الیسنس نرمافزار» برای «محصول» خریده و ثبت
.5
کردهاید.

Milestone XProtect® LPR
نصب و استفاده – برای محصول  XProtect LPRضوابط زير اعمال میشود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«محصول» را میتوان همراه محصول ( XProtect VMSهر محصول  XProtect VMSبجز  )+XProtect Essentialیا واحد Milestone
.1
( Husky NVRهر محصول  Milestone Husky NVRبهجز  )Milestone Husky M10که برای آن مجوز از طریق خرید یا اشتراک تهیه شده
است ،قابل استفاده است.
محصول  XProtect LPRرا می توان روی تعداد نامحدودی از رایانه ،که به عنوان سرورهای  XProtect LPRتوسط کد الیسنس نرمافزار مشخص
.2
شده است ،نصب کرد.
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.3
از این محصول فقط می توانید با محصوالتی که رسما با محصوالت  ،Milestoneمانند  XProtect VMSیا واحدهای Milestone Husky NVR
.4
سازگار هستند ،استفاده کنید .در صورت استفاده با محصوالتی که رسما با محصوالت  Milestoneسازگار هستند ،از محصول می توانید با
محصوالت/اجزای شخص ثالث که از طریق  Milestone Integration Platform Software Development Kitتولید شده اند ،نیز استفاده کنید.
افزونه  XProtect LPRرا میتوان بر روی تعداد نامحدودی رایانه مشخص شده به عنوان سرورهای رویداد ،یا سرورهای ضبط ،یا بر روی رایانههای
.5
دارای برنامه  Management Clientنصب کرد.
 XProtect LPRرا فقط می توان برای همان تعداد دوربین استفاده کرد که مجوز آنها در کد الیسنس نرمافزار خریداری و ثبت شده است.
.6
 XProtect LPR License Plate Librariesرا می توان بر روی تعداد نامحدودی سرور  XProtect LPRنصب کرد.
.7
از  XProtect LPRمیتوانید فقط با آن تعداد از  XProtect LPR License Plate Librariesاستفاده کنید که آنها را برای «محصول» تحت پوشش
.8
کد الیسنس نرمافزار خریداری و ثبت کردهاید.
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Milestone XProtect® Transact
نصب و استفاده  -برای محصول  XProtect Transactموارد زیر اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«محصول» را میتوان همراه محصول ( XProtect VMSهر محصول  Milestone XProtect VMSبجز  )+XProtect Essentialیا واحد
.1
( Milestone Husky NVRهر محصول  Milestone Husky NVR fبجز )Husky M10که برای آن مجوز از طریق خرید یا اشتراک تهیه شده
است ،قابل استفاده است.
«محصول» را میتوان از تعداد نامحدودی برنامه  XProtect Management Applications/XProtect Managementو برنامههای
.2
 XProtect Smartمتصل به سیستم  XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRبه کار انداخت.
از این محصول فقط می توانید با محصوالتی که رسما با محصوالت  ،Milestoneمانند  XProtect VMSیا واحدهای Milestone Husky NVR
.3
سازگار هستند ،استفاده کنید .در صورت استفاده با محصوالتی که رسما با محصوالت  Milestoneسازگار هستند ،از محصول می توانید با
محصوالت/اجزای شخص ثالث که از طریق  Milestone Integration Platform Software Development Kitتولید شده اند ،نیز استفاده کنید.
این محصول را میتوانید فقط با آن تعداد اتصال منبع مورد استفاده قرار دهید که برای آنها تحت کد الیسنس نرمافزار مورد استفاده XProtect Transact
.4
مشخص شده ،مجوز اتصال خریداری و ثبت شده است.

Milestone XProtect® Smart Wall
استفاده  -موارد زیر در مورد محصول  Milestone XProtect Smart Wallصدق میکند :بدینوسیله Milestone ،حق استفاده از محصول را با شرایط و
محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
از «محصول» میتوان بدون کسب مجوز مستقل با سیستمهای  XProtect Corporateاستفاده کرد .از «محصول» میتوان با  XProtect Expertکه
.1
الیسنس قانونی پایه  XProtect Smart Wallاز طریق خرید یا اشتراک برای آن کسب شده است استفاده کرد.
«محصول» را میتوان از تعداد نامحدودی  XProtect Management Clientsو  XProtect Smart Clientکه به سیستم XProtect
.2
 Corporateمتصل هستند ،به کار انداخت.
استفاده از «محصول» بیشتر توسط توافقنامه الیسنس کاربر نهایی مربوط به محصول سرور  ،XProtect VMSمحدود میشود.
.3

Milestone XProtect® Screen Recorder
نصب و استفاده – برای محصول  Milestone XProtect Screen Recorderضوابط زیر اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
«محصول» را میتوان بر روی تعداد نامحدودی رایانه و دیگر دستگاههای برخوردار از سیستم عاملی که «محصول» برای آن طراحی شده است (از این
.1
پس رایانه نامیده میشود) ،نصب کرد.
استفاده از «محصول» برای اهداف نظارتی یا سایر اهداف ضبط ویدئویی تنها در کامپیوترهای تحت مالکیت یا کنترل خود شما امکانپذیر است .مثال از
.2
«محصول» نباید برای نظارت بر مشتریان یا رایانههای مشتریان خود استفاده کنید.
از «محصول» فقط می توانید با محصوالت  Milestone XProtect VMSو واحدهای  Milestone Husky NVRسازگار هستند ،استفاده کنید.
.3
برای هر مورد استفاده از «محصول» ،یک ( )1مجوز دوربین در محصول  XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRالزم است.
.4
استفاده از این محصول بیشتر توسط توافقنامه الیسنس کاربر نهایی مربوط به محصول  Milestone XProtect VMSیا Milestone Husky NVR
.5
محدود می شود.

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins
نصب و استفاده – در مورد محصوالت  }Milestone XProtect Input Unit Plug-insضوابط زیر صدق میکند:
از «محصول» هنگامی که همراه با محصول  Milestone XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRاستفاده شود ،فقط میتوان به همراه
.1
محصول  Milestone XProtect Smart Clientاستفاده کرد و باید بر اساس محدودیتهای نصب و استفاده این محصوالت که در  EULAذکر شده
است ،استفاده گردد.
«محصول» را میتوان بر روی تعداد نامحدودی رایانه با یک (« )1کد الیسنس نرمافزار» نصب کرد ،به شرطی که هر یک از این رایانهها دارای مجوز
.2
معتبر «محصول» باشند.

Milestone XProtect® Device Pack
نصب و استفاده – برای محصول  Milestone XProtect Device Packضوابط زیر اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
از «محصول» و درایورهای مستقل دستگاه فقط می توانید همراه با محصوالت  Milestone XProtect VMSیا واحد Milestone Husky NVR
.1
کامال سازگار و دارای مجوز قانونی استفاده کنید.
از «محصول» و درایورهای مستقل دستگاه فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.2
از این محصول و درایورهای مستقل آن می توانید روی تعداد نامحدودی از رایانه که به عنوان سرورهای ضبط ،سرورهای ضبط بدون قطع یا واحدهای
.3
 NVRمشخص شده است ،استفاده کنید.

Milestone ONVIF Bridge
نصب و استفاده – برای محصول  Milestone ONVIF Bridgeضوابط زیر اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.1
از «محصول» فقط می توانید همراه با محصول  Milestone XProtect VMSیا واحد  Milestone Husky NVRدارای مجوز قانونی (بجز
.2
 )+XProtect Essentialیا واحد  Milestone Husky NVRبا قابلیت پشتیبانی از  Milestone Integration Platformاستفاده کنید.

Milestone DirectShow Filter
نصب و استفاده  -برای محصول  )”DirectShow Filter) (“DirectShow Filter( Milestone DirectShow Filterضوابط زیر اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب و استفاده از  DirectShow Filterرا با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
 DirectShow Filterرا میتوان بر روی تعداد نامحدودی رایانه برخوردار از سیستم عاملی که «محصول» برای آن طراحی شده است (از این پس
.1
رایانه نامیده میشود) ،نصب کرد.
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فقط شما ،کارمندان شما یا سایر افرادی که با شما کار میکنند ،میتوانید از  ،DirectShow Filterبه صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،استفاده کنید.
 DirectShow Filterرا می توان در ارتباط با محصول  Milestone XProtect VMSیا یک  Milestone Husky NVRاستفاده کرد ،محصول
را نمی توان مجزا ،در ارتباط با محصول تایید نشده Milestoneیا در ارتباط با محصول غیر از  Milestoneاستفاده کرد.
استفاده از این "مدیر دانلود" بیشتر توسط توافقنامه الیسنس کاربر نهایی مربوط به محصول  Milestone XProtect VMSیا واحد Milestone
 ، Husky NVRمحدود می شود.
کاربر میپذیرد و تضمین میکند که از  ،DirectShow Filterیا دیگر ابزارهای فنی ،چنان استفاده نکند که امکان استفاده از محصول  Milestoneبه
روشی بر خالف «توافقنامه الیسنس کاربر نهایی» یا سیستم صدور مجوز آن محصول فراهم شود.
با این که  Milestoneمیکوشد که کیفیت «محصول» را در سطح باال نگه دارد و آن را با نسخههای آینده «محصول» سازگار کند ،کاربر «محصول»
میداند و میپذیرد که :الف) «محصول» ممکن است حاوی مطالب ،مستندات ،نمونه محصول یا کد منبع نادرست ،گمراهکننده یا قدیمی باشد .ب)
«محصول» ممکن است با نسخههای گذشته ،کنونی یا آینده محصوالت  Milestoneناسازگار باشد .پ) «محصول» ممکن است فاقد برخی امکانات یا
ناسازگار با برخی حوزهها باشد.

Milestone XProtect® Download Manager
نصب و استفاده  -برای محصول  )”Download Manager“( Milestone XProtect Download Managerضوابط زیر اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب تعداد نامحدودی از نسخههای  Download Managerو استفاده از آن را با شرایط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می
کند:
از "مدیر دانلود" فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که "مدیر دانلود" برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
.1
این "مدیر دانلود" را فقط می توان در ارتباط با محصوالت  Milestone XProtectکه با آن ارائه شده است (محصول اصلی  )XProtectمورد استفاده
.2
قرار داد .در صورت استفاده با محصوالت اصلی  ،XProtectاز "مدیر دانلود" می توانید با سایر محصوالت سازگار با  Milestoneو نیز با
محصوالت/اجزای شخص ثالث که با  Milestone Software Development Kitیا Milestone Integration Platform Software
 Development Kitتولید شده اند ،استفاده کنید.
استفاده از این "مدیر دانلود" بیشتر توسط توافقنامه الیسنس کاربر نهایی مربوط به محصول  XProtect VMSمحدود می شود.
.3

Milestone Software® Manager
نصب و استفاده – برای برنامههای )”Milestone Software Manager (“Software Managerضوابط زير اعمال میشود:
بدين وسيله Milestone ،حق نصب تعداد نامحدودی از نسخههای  Software Managerو استفاده از آن را با شرايط و محدوديتهای زير به شما واگذار می کند:
 Software Manager .1فقط می تواند در ارتباط با رایانه های دارای سیستم عاملی که  Software Managerمخصوص آنها تولید شده است و نیز در
ارتباط با رایانه های دارای سیستم های عامل آینده که  Milestoneممکن است پشتیبانی آنها توسط  Software Managerرا تایید کند ،مورد استفاده
قرار بگیرد .به  https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/مراجعه کنید
این  Software Managerفقط می تواند در ارتباط با محصوالت  Milestone XProtectکه  Software Managerدر اصل برای آنها تولید شده
.2
است و نیز در ارتباط با محصوالت آینده که  Milestoneممکن است پشتیبانی آنها توسط  Software Managerرا تایید کند ،مورد استفاده قرار بگیرد.
به  https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/مراجعه کنید
 .3با استفاده از  Milestone Software Managerبرای نصب یا به روز رسانی راه دور محصوالت  Milestone XProtectبر روی سایر رایانه ها،
شما یکی از مدیران سیستم آن رایانه ها ("رایانه های دور") محسوب خواهید شد .اگر مدیر سیستم باشید ،مسئولیت تضمین اینکه کاربران رایانه های دور،
 EULAمربوط به محصوالت  Milestone XProtectنصب شده یا به روز شده توسط  Milestone Software Managerرا فهمیده و آن را
پذیرفته اند ،با شما خواهد بود؛ حتی در صورتی که فرآیند نصب برای کاربران رایانه های دور نامحسوس و احتماال غیر قابل مشاهده شده باشد .با نصب یا
به روز رسانی محصول  Milestone XProtectبر روی یک رایانه دور از راه دور ،شما  -به عنوان مدیر سیستم  -این مسئولیت و نیز مسئولیت رعایت
این  EULAتوسط کاربران رایانه های دور را تقبل می کنید.

Husky
Milestone Husky™ X-series NVRs
نصب و استفاده – موارد زیر در مورد (Milestone Husky™ X-series NVRsشامل محصوالت زیر Milestone Husky™ X2 :و Milestone
 Husky™ X8شامل کلیه انواع این محصوالت) صدق میکند:
بدین وسیله Milestone ،حق پیادهسازی محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
نرمافزار  XProtect VMSو برنامههای نرمافزاری که به همراه «محصول» عرضه میشود ،شامل (و نه محدود به)  Husky Assistantو Husky
.1
 Recovery Toolممکن است فقط با سختافزار رایانه و سیسنم عاملی که به همراه آنها ارائه شده است کارآیی داشته باشند.
بهروز رسانیهای نرمافزاری «محصول» و تصاویر بازیابی  Milestoneبرای محصول ،ممکن است فقط با «محصول» کارآیی داشته باشند.
.2
«محصول» با نرمافزار  XProtect VMSعرضه میشود .استفاده از نرمافزار  XProtect VMSمشمول ضوابط و شرایط محصول ذکر شده (به بخش
.3
مرتبط در این  EULAمراجعه کنید) و مشروط به استفاده از «کد الیسنس نرمافزار» قانونی و ثبت شده است.
«محصول» شامل سیستم عامل  Microsoft Windowsاست .مجوز سیستم عامل  Microsoft Windowsامکان دسترسی رایگان شما به بهروز
.4
رسانیهای احتمالی سیستم عامل  Windowsرا که از سوی  Microsoftمنتشر میکند ،فراهم میسازد .مسئولیت بهروز نگه داشتن سیستم عامل
 Windowsبر اساس دستورالعمل  Windowsبر عهده شماست Milestone.در قبال ناسازگاری بهروز رسانیهای نرمافزاری آینده سیستم عامل
 Windowsمسئولیتی ندارد .نسخههای آینده سیستم عامل  Windowsممکن است روش استفاده از منابع سیستمی موجود در «محصول» را تغییر دهد و
بر عملکرد کلی «محصول» تاثیر بگذارد« .محصول» متناسب با نسخه همراه سیستم عامل  Windowsطراحی شده است Milestone.سازگاری
«محصول» با دیگر نسخههای سیستم عامل  Microsoft Windowsرا تضمین نمیکند.
سیستم عامل  Microsoft Windowsهمراه فقط باید به همراه «محصول» به کار گرفته شود و نباید بر روی دیگر سختافزارهای رایانهای نصب شود.
.5
ضوابط و شرایط استفاده از سیستم عامل  Microsoft Windowsمشمول «توافقنامه الیسنس کاربر نهایی»  Microsoftاست.

Milestone Husky™ M-series NVRs
نصب و استفاده  -موارد زیر در مورد سری محصوالت (Milestone Husky™ M-series NVRsشامل محصوالت زیرMilestone Husky™ :
 ،M20, Milestone Husky™ M30 and Milestone Husky™ M50شامل کلیه انواع این محصوالت) صدق میکند:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصول و استفاده از آن را با ضوابط و محدودیتهای زیر به شما واگذار می کند:
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خرید «محصول» نیازمند پذیرش قبلی  EULAاست.
از نرمافزار  Milestone Husky NVRفقط میتوان با سختافزار رایانه و سیستم عاملی که با آن ارائه میشود ،و «کد الیسنس نرمافزار» ارائه شده از
سوی  Milestoneاستفاده کرد .اگر تعویض قطعات مهم سختافزاری ضرورت یابد ،نرمافزار را میتوان دوباره با کد الیسنس نرمافزار جدید نصب و
فعال کرد .این کد را میتوانید از نماینده  Milestoneیا از مرکز خدمات ثبت نرمافزار  Milestoneدر وبسایت  Milestoneبه نشانی
 www.milestonesys.comدریافت کنید.
به استثنای موارد ذکر شده در بند  5زیر ،فقط شما ،کارمندان شما یا سایر افرادی که با شما کار میکنند میتوانید از «محصول» ،به صورت مستقیم یا غیر
مستقیم ،استفاده کنید .مجریان قانون که حوادث را برای شما بررسی میکنند نیز جزو افراد مجاز محسوب می شوند .پس ،مثال محصول نمی تواند به هیچ
عنوان توسط مشتریان شما یا سایر اشخاص ثالث مورد بهره برداری یا استفاده قرار بگیرد.
استفاده از «محصول» برای اهداف نظارتی یا سایر اهداف ضبط ویدئویی تنها در ملک یا زمین تحت مالکیت یا کنترل خود شما امکانپذیر است .مثال از
«محصول» نباید برای نظارت بر امالک یا زمین مشتریان خود استفاده کنید.
شما یا شخص ثالث میتوانید «محصول» را با استفاده از  Milestone Interconnectاز راه دور به کار بیندازید و مدیریت کنید ،به شرطی که :الف)
شما یا شخص ثالث مجوزهای دوربین  Milestone Interconnectرا برای دوربینهای متصل به سیستم مرکزی  XProtect Corporateخریداری
کرده باشید ،و ب) مجوزهای قانونی الزم را برای نظارت کسب کرده و در اختیار داشته باشید.
«محصول» برای استفاده با حداکثر تعداد دستگاه طراحی شده است .برای کسب اطالعات بیشتر با نماینده  Milestoneتماس بگیرید یا به مستندات محصول
خود مراجعه کنید .از این «محصول» نباید با تعداد دستگاه بیش از تعداد مشخص شده و بیش از تعدادی که دادههای مجوز متناظر مربوط به کد الیسنس
نرمافزار را خریده و به طور قانونی کسب کردهاید استفاده نمایید.

 MIP SDKو  MIP MIP SDKهمراه
نصب و استفاده – درباره ( MIP SDKبسته ساخت برنامه پلتفرم یکپارچهسازی  )Milestoneو برای  MIP SDKهمراه موارد زیر اعمال میشود:
بدین وسیله Milestone ،حق نصب محصوالت و استفاده از آنها از جمله  MIP SDKو  MIP SDKهمراه را با محدودیتهای زیر به شما واگذار میکند:
« .1محصول» را میتوان با هدف ارزیابی یا توسعه بر روی رایانههای معدودی نصب کرد.
 .2از محصول فقط می توان بر روی رایانه های دارای سیستم عاملی که محصول برای آن طراحی شده است ،استفاده کرد.
 .3فقط شما ،کارمندان شما یا سایر افرادی که با شما کار میکنند ،میتوانید از «محصول» ،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،استفاده کنید.
 .4از «محصول» میتوان فقط به همراه محصوالت  ،Milestone XProtectمحصوالت  Milestone Husky NVRدارای قابلیت پشتیبانی از کیت
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توسعه نرمافزاری پلتفرم یکپارچهسازی  ،Milestoneو نسخههای رسمی محصوالت  OEMاستفاده کرد؛ از «محصول» نمیتوان جداگانه و به همراه
محصوالت غیر  Milestoneاستفاده کرد.
MIP SDK:میتوانید بخشهایی از «محصول» را که به ویژه به عنوان اجزای باز-توزیعپذیر طراحی شدهاند در اختیار اشخاص ثالث قرار دهید (اینها
فایلهای اجراپذیر زمان اجرا در پوشههای فرعی پوشه نصب «محصول» bin\ :و \ )VpsSamples\binقرار دهید ،به شرطی که همه توافقنامههای
صدور مجوز ،شامل -و نه محدود به -موارد مندرج در فایل « »3rd party software terms and conditions.txtدر پوشه \ ،binبه همراه اجزای
خود شما در قالب راهکار کلی مورد استفاده با محصول تایید شده و مجاز  Milestoneجزو موارد بازتوزیع شده قرار بگیرد.
 MIP SDKهمراه :میتوانيد بخشهايی از «محصول» را که به ويژه به عنوان اجزای باز-توزيعپذير طراحی شدهاند در اختيار اشخاص ثالث قرار دهيد
(اينها فايلهای قابل اجرای مخصوص زمان اجرا در پوشه  libاز هر پوشه فرعی  MIP SDKهمراه هستند) ،به شرطی که همه توافقنامههای صدور مجوز،
شامل -و نه محدود به -موارد مندرج در فايل « »3rd party software terms and conditions.txtدر پوشه نصب «محصول» ،به همراه اجزای
خود شما در قالب راهکار کلی مورد استفاده با محصول تأييد شده و مجاز  Milestoneجزو موارد بازتوزيع شده قرار بگيرد.
استفاده از «محصول» مشمول محدودیت بندهای استاندارد ذکر شده در توافقنامه الیسنس کاربر نهایی محصول  Milestoneیا نسخه  OEMمحصول
پیوست شده به محصول است.
شما میپذیرید و تضمین میکنید که از «محصول» یا ابزارهای فنی دیگر طوری استفاده نکنید که کاربر نهایی بتواند از محصول  Milestoneیا نسخه
 OEMمحصول  Milestoneطوری بهره بگیرد که «توافقنامه الیسنس کاربر نهایی» مربوط به محصول مشخص نقض شود یا سامانه صدور مجوز
محصول  Milestoneیا نسخه  OEMمحصول  Milestoneباطل یا دور زده شود.
«محصول» شامل ابزار و اجزای نرمافزاری است که امکان ایجاد ارتباط و ادغام با نرمافزار شخص ثالث را فراهم میکنند« .محصول» مجوزهای
نرمافزار شخص ثالث را شامل نمیشود و این مجوزها را باید شخصا برای کاربرد مورد نظر خود تهیه کنید.

Milestone Customer Dashboard
استفاده – برای برنامههای کمکی  Milestone Customer Dashboardضوابط زیر اعمال می شود:
بدین وسیله Milestone ،حق فعالسازی و استفاده از  Milestone Customer Dashboardرا به شما واگذار می کند .با فعال کردن قابلیتها شما شرایط و
محدودیتهای زیر را میپذیرید:
شما میپذیرید که از تغییر دادن ،اصالح کردن یا دستکاری دادههایی که به سرویس آنالین منتقل میشود خودداری کنید.
.1
 Milestoneدر قبال از دست رفتن داده ناشی از بروز اختالل ارتباطی بین محصول و خدمات آنالین ،یا بین خدمات آنالین و برنامه استفاده شده مسئولیتی
.2
نمیپذیرد.
شما میپذیرید که دادههای پیکربندی و عملکرد سیستم با سرویس  Milestone Customer Dashboardبه اشتراک گذاشته شود .از این دادههای
.3
سیستمی میتوان به اطالعات خطای مربوط به نقص دوربینها ،سیستم یا شبکه اشاره کرد.
شما همچنین به همکاران مجاز  Milestoneاجازه میدهید که صرفا برای ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان به دادههای پیکربندی و عملکرد سیستم
.4
دسترسی پیدا کنند.
عالوه بر محدودیتهای کلی مسئولیت  Milestoneکه در بخش «محدودیت مسئولیت» باال ذکر شده است Milestone ،در قبال مشکالت ناشی از استفاده
.5
یا سوء استفاده همکاران  Milestoneاز  Milestone Customer Dashboardیا ناتوانی آنها در استفاده از این محصول مسئولیتی نمیپذیرد.
 .6دسترسی به برخی قابلیتهای  Milestone Customer Dashboardمشروط به وجود قرارداد معتبر  Milestone Care Plusاست .لطفا به
 https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/مراجعه کنید Milestone.در قبال وقفههای احتمالی در روند
ارائه خدمات به دلیل کوتاهی در تمدید پوشش  Milestone Careدر زمان مقتضی ،مسئولیتی نمیپذیرد.
استفاده از خدمات  Milestone Customer Dashboardممکن است مشمول هزینههای اضافی شخص ثالث مانند (و نه محدود به) هزینههای ارتباطات
.7
و اشتراک خدمات شخص ثالث باشد.
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Milestone End-user License Agreement
NOTE: If you are a Milestone Dealer, systems integrator or are otherwise installing this Product on behalf of a third
party, you shall ensure that you have their acceptance of this End-user License Agreement and their consent to provide
end-user personal data for registration with Milestone Systems if such voluntary option is applied.
This End-user License Agreement (“EULA”) is a legally binding agreement between you (either an individual or a single
legal entity) and Milestone Systems A/S (“Milestone”) for the Milestone product or utility, which may include associated
software and hardware components, media, printed materials, online or electronic documentation and any updates or
corrections (“Product”). If you have purchased the Product as part of a computer or server system delivered by
Milestone all hardware and software components of such system shall for the purposes of this EULA be considered
being parts of the Product, except however for any third party software or hardware component which is covered by a
separate third party license agreement included in the system documentation or otherwise incorporated in the system.
By installing, deploying, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of this EULA. If
you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the Product, instead you may return it, within 30 days
after purchase of the Product, along with all associated material to your place of purchase for a full refund, less any
shipping and handling costs. This return policy does not apply if you or your representative, including your Milestone
dealer (on your behalf) have accepted this EULA prior to, or as part of, your purchase of the Product. The Product is
protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
Note that all software parts of Product are licensed to you, not sold.
For Milestone products where a Software License Code (“SLC”) is required, the license you have been granted is
identified by the Software License Code you have received when purchasing the Product.
Acceptance of Unattended Remote Updating. The system administrator of your organization may today or in the
future be using a tool or operating system method enabling remote and unattended updating or installation of software
products on your computer; the Milestone Software Manager is an example of such a tool. In case such a tool is used to
update the Product unattended you may not be prompted to accept a EULA for the new Product. By accepting the
present EULA, you assign your right to accept EULAs of future product updates to your system administrator on your
behalf.
AWS Cloud Deployment. Milestone XProtect VMS products are also delivered as an Amazon Machine Image (“AMI”)
under the bring-your-own-license model (“BYOL”), or with included license for Milestone XProtect® Essential+, and can
be deployed on AWS cloud services infrastructure by using the associated CloudFormation script. This script performs a
default deployment of the Product in a new Virtual Private Cloud (“VPC”) under your AWS account. You can modify the
CloudFormation script or the default deployment produced by it to the extent required for the deployment of the Product
in your specific AWS cloud services infrastructure. The CloudFormation script is provided “as is” without warranty of any
kind, including, without limitation, the implied warranty of fitness for a particular purpose. Milestone expressly disclaims
any warranty and accepts no responsibility for modifications to the CloudFormation script or to the default deployment
produced by it. The entire risk and responsibility arising out of deployment and use of the deployed Product remains
with you as the user.
Intellectual Property Rights. All title and rights, including but not limited to copyrights, in and to the Product and any
copies thereof are owned by Milestone, or in the case of third party contributions to such Product, the title and rights to
such contributions only, are owned by our licensors. All rights not expressly granted are reserved by Milestone.
Infringement of Third Party Rights. Milestone shall be liable for ensuring that the Product does not infringe any third
party's intellectual property rights, however, in respect of patents, only (a) patents granted and published in the United
States of America or the European Union on the date of your purchase, and (b) only if the Product is infringing as a
standalone product when not used with any other product(s) or technology. In the event of any action against you in
which such infringement is alleged, you shall give Milestone prompt written notice thereof. Milestone shall thereafter
assume the sole conduct of the case and all of its legal costs incidental to the case. Milestone shall have irrevocable
power of attorney to conduct litigation on its own behalf or to negotiate for settlement of the alleged infringement with
you as the user. Milestone shall be entitled, at Milestone's discretion, to either obtain the continued right for you to use
the Product or bring the infringement to an end by modifying or replacing the Product by another product which
possesses substantially the same functionalities as the Product, or – if none of these remedies may be achieved at a
reasonable cost for Milestone – to terminate this EULA with immediate effect. In the event of termination, you shall have
no further claims, to include but not limited to any right of compensation or indemnity, against Milestone.
Correction of Errors. A defect or error in the Product shall be deemed material only if it has effect on the functionality
of the Product as a whole or if it prevents the operation of the Product. If you, within 90 (ninety) days after purchase of
the Product, document that a material defect or error in the Product exists, Milestone shall, at its sole discretion, be
obligated to (i) deliver a new copy of the Product without the material defect or error, (ii) remedy or correct the defect or
error free of charge, or (iii) terminate this EULA and repay any license fee received against your return of all copies of
the Product. The provisions of this paragraph constitute your sole remedies in the event of a defect or error in the
Product.
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No Warranties. Unless you are provided with a specific warranty from Milestone as part of your Product documentation,
Milestone expressly disclaims any warranty for the Product. The Product and any related documentation is provided “as
is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, without limitation, the implied warranties of
merchantability or fitness for a particular purpose. The entire risk arising out of use or performance of the Product
remains with you as the user. You are notified that the Product, when used with certain equipment or other software,
may enable you to perform surveillance actions and data processing which are likely to be restricted by or contrary to
applicable law, including without limitation data privacy and criminal law. The sole responsibility for verification of your
use against compliance with applicable law lies with you as the user.
Prohibited Use.
The Product may only be applied and used in accordance to the applicable law(s) of the jurisdiction, country or region it
is used in. This includes, but is not limited to, possible legal restrictions to what you surveil and record with the Product,
the policy for storing recorded and other data in the Product, and how such recorded data is to be handled as it is
exported from the Product. It is the sole responsibility of you the user to be acquainted with, and to adhere to, such laws
and restrictions. Milestone does not accept any liability whatsoever, for any direct, indirect or consequential losses or
damages for the violation of such laws and/or restrictions.
This license does not cover use of the Product for the purpose of, or in connection with, a violation of the human rights
of any person as set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Any such use is prohibited and is
a material breach of this EULA causing the whole license for the Product to lapse immediately without notice rendering
any further use of the Product unlawful.
Copenhagen Clause. Milestone is a signatory to the Copenhagen Letter, a technology declaration to aspire to open
and honest public conversation about the power of technology and how technology should enhance the quality of life.
We who shape technology must reflect on how technology affects human needs and behaviors, and how we further the
responsible use of technology. Milestone encourages our partners not only to involve themselves in this important
discussion on responsible use of technology, but to also sign the Copenhagen Letter at www.copenhagenletter.org and
adopt a corresponding Copenhagen Clause into their own agreements.
Limitation of Liability. The provisions of this paragraph are in effect to the maximum extent permitted by applicable
law. In no event shall Milestone or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages
whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business
information, or any other pecuniary loss) nor for any product liability (except for bodily injury) arising out of the use of or
inability to use the Product or the provision of or failure to provide proper support, even if Milestone has been advised of
the possibility of such damages. Absent any willful misconduct or gross negligence, the entire liability of Milestone and
its suppliers shall be limited to the amount actually paid by you for the Product.
Third Party Licenses. The Products include rights for you to use certain third party software as set out in the
documentation for the specific Product. You may use and integrate the Products with other third party software and it is
your responsibility when installing to investigate and obtain usage rights to any such third party software for your
purpose.
Miscellaneous. (a) You may make as many copies of the Product as may be necessary for backup and archival
purposes. (b) You may not distribute copies of the Product to third parties. (c) You may not reverse engineer,
decompile, or disassemble any of the Product's components except and only to the extent permitted by applicable law
which cannot be contractually waived. (d) This EULA is non-transferable save that if there is any ownership interest
transferred which includes the Milestone Product, you may permanently assign all of your rights for this Product to the
Transferee, provided the Transferee agrees to the terms of this EULA.
Termination. Without prejudice to any other rights, Milestone may terminate this EULA if you fail to comply with its
terms and conditions. In such event you must immediately cease using the Product and destroy all copies of it.
Severability. If a court or government body of competent jurisdiction determines that any provision of this EULA is
invalid, not enforceable or enforceable only if limited in scope, this present EULA shall continue in full force and effect
with such provisions stricken or so limited.
Entire Agreement. This EULA constitute the parties' entire and complete agreement relating to the subject matter
hereof and all written and oral undertakings and pledges which may have preceded this EULA, all implied warranties,
rules of common law or ordinary rules of law not restated herein, are hereby excluded from effect between the parties.
Governing Law. This EULA and the contract between you and Milestone are governed by Danish law and the sole and
proper forum for the settlement of disputes hereunder shall be the City Court of Copenhagen.
License, Installation and Use Conditions and Restrictions. The Product supports IP devices. IP devices can be
cameras, encoders or other types of devices that are addressed through a unique IP address in the applied installation
of the Product. One device license is needed per IP device connected to the Product. Each IP device connected to the
Product through a network video recorder (“NVR”) also requires purchase of a device license, even if such device
license will not be activated in the Product, while the connecting NVR itself does not require a separate device license.
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IP devices with multiple lens or sensors and encoders with up to 16 connected analog cameras counts as only one IP
device, due to a specific exception. Please check the list of supported IP devices at
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Specific license terms may apply
for associated XProtect® branded Products, please see details below.

Collection and registration of system data. By activating the licenses for the Product, you accept that core system
data (such as number of used devices) is exchanged and stored in Milestone’s licensing system. A unique key for each
license and each device connected to the system is generated. Milestone collects the MAC addresses of the devices
connected and keeps track of the number of times cameras are registered and deleted to make sure the licenses are
used according to the EULA. Milestone also registers the IP address of the server that activates the license. For
systems using Milestone’s push notifications, Milestone keeps track of the Globally Unique Identifier (“GUID”) of the
mobile server and the mobile devices that are registered to receive the notifications and email addresses that are
entered to receive push notifications. The sole purpose of gathering and maintaining such data is to enable Milestone
and its channel partners, to enforce license management of the Milestone products. You agree to not alter, modify, or in
any way tamper with the data transmitted to the online service.
Personal Data, General Data Protection Regulation: When purchasing licenses to the Product through our channel
partners, the business information of your company will be registered with Milestone. You may also voluntarily provide
Milestone with information on contact persons in form of name, email, and phone number. The sole purpose of
gathering and maintaining such information during license usage is to enable Milestone and its channel partners to
enforce license management, carry out the Milestone channel programs, and provide technical support for the Product.
Milestone is a data controller with respect to the personal data collected and used hereunder. Milestone treats your
personal data in accordance with our Privacy Policy (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/)
This EULA applies to all Products, with its general terms and specific terms and conditions valid for the mentioned
individual products as detailed in the following sections:

Milestone XProtect® VMS
Milestone XProtect® Corporate
Installation and Use – for the XProtect Corporate product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License
Code.
2.
The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover
Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4.
Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads)
5.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 9 and 10 below, only be operated, regardless of
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you,
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not
be operated or used in any way by customers of you or other third parties.
6.
The Product may only be used for surveillance of property or land that is owned or controlled by you, or you have
acquired and maintain the required legal permissions when monitoring property or land not owned or controlled
by you.
7.
Using Milestone Federated Architecture, the Product may without being subject to additional licensing be used to
connect other XProtect Corporate or XProtect Expert systems, provided that the federated system is rightfully
licensed.
8.
Using Milestone Interconnect, the Product may be used to connect other Milestone video management software
products and other Milestone approved products (please refer to Milestone’s web site
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestoneinterconnect-compatibility/ for the latest overview of compatible products) belonging to you or a third party. The
use of Milestone Interconnect is subject to the following conditions: a) any interconnected system must be fully
licensed with rightfully obtained license rights, b) you through purchase or subscription have rightfully obtained
Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the XProtect Corporate
system.
9.
The Product may be remotely operated and managed by a third party using Milestone Federated Architecture,
provided that you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
10. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the
required legal permissions to conduct the surveillance.
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11. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft ® BingTM Maps or
OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such
map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications.
12. You acknowledge that the Product uses data from OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©
contributors. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License:
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. As a part of this, you also accept to respect the tile usage policy
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/), including heavy use limitations in areas of bulk and
unnecessary download of tiles.
13. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies:
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent
portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are
needed, you will need to purchase additional license packs.
14. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to
the system.

Milestone XProtect® Expert
Installation and Use – for the XProtect Expert product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License
Code.
2.
The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover
Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4.
Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
5.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 and 7 below, only be operated, regardless of
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you,
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not
be operated or used in any way by customers of you or other third parties.
6.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 7 below, be remotely operated and managed by a
third party using Milestone Federated Architecture, provided that you have acquired and maintain the required
legal permissions to conduct the surveillance.
7.
The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the
required legal permissions to conduct the surveillance.
8.
When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft ® BingTM Maps or
OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such
map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications.
9.
You acknowledge that the Product uses data from OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/)©
contributors. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License:
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/. As a part of this, you also accept to respect the tile usage policy
(https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles), including heavy use limitations in areas of bulk and
unnecessary download of tiles.
10. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies:
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent
portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are
needed, you will need to purchase additional license packs.
11. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to
the system.

Milestone XProtect® Professional+
Installation and Use – for the XProtect Professional+ product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License
Code.
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The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Recording Servers. The Recording Servers must be managed by the designated Management
Server(s) specified above.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated
or used in any way by customers of you or other third parties.
The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies:
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent
portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are
needed, you will need to purchase additional license packs.
You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to
the system.

Milestone XProtect® Express+
Installation and Use – for the XProtect Express+ product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per
Software License Code.
2.
The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified
above.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4.
Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
5.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated
or used in any way by customers of you or other third parties.
6.
The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance.
7.
Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies:
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent
portfolio. The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are
needed, you will need to purchase additional license packs.
8.
You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have
acquired device licenses for. Please refer to the EULA general terms, “License, Installation and Use Conditions
and Restrictions”, stating that one device license is needed per IP camera or other IP based device connected to
the system.

Milestone XProtect® Essential+
Installation and Use – for the XProtect Essential+ product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per
Software License Code.
2.
The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified
above.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
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Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or
clients’ property or land.
In total, the Product installed under this EULA may only be used with maximum eight (8) activated IP devices. IP
devices can be cameras, encoders or other types of devices that are addressed through a unique IP address in
the applied installation of the Product. One device license is needed per IP device connected to the Product.
Each IP device connected to the Product through an already licensed IP device also requires a device license,
even if such device license will not be activated in the Product. IP devices with multiple lens or sensors and
encoders with up to 16 connected analog cameras counts as only one IP device, due to a specific exception.
Please check the list of supported IP devices at https://www.milestonesys.com/community/business-partnertools/supported-devices.The Product needs to be connected to the Internet to complete the installation and to
activate the license.
No support is provided for the Product except for the support information that can be retrieved at Milestone
website as indicated to you in an information dialogue of the Product.

XProtect Clients
Milestone XProtect® Smart Client
Installation and Use – for the XProtect Smart Client product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the
following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
2.
The Product may only be used in connection with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit. When
used together with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, the Product may also be used
together with other compatible Milestone products and with third party products/components built upon the
Milestone Software Development Kit or the Milestone Integration Platform Software Development Kit.
3.
When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together with
third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development Kit
4.
The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product
applied.

Milestone XProtect® Web Client
Use – for the XProtect Web Client product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to use the Product on an unrestricted number of computers and devices with the
following conditions and restrictions:
1.
By using the Milestone XProtect Web Client, you accept Milestone’s general terms in this EULA.
2.
The Product may only be used on computers and devices running operating systems for which the Product was
designed.
3.
The Product may only be used together with the officially supported version of Milestone XProtect Mobile server
or dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/

XProtect® Mobile
Milestone XProtect® Mobile
Installation and Use – for the XProtect Mobile client product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the
following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used on devices running operating systems for which the Product was designed.
2.
The Product may only be used together with the officially supported version of XProtect Mobile server or
dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotectmobile/
3.
The use of the video push functionality is subject to licensing in the XProtect VMS product or Milestone Husky
NVR unit it is used together with, where each named user of the XProtect Mobile client wanting to make use of
the video push functionality requires one (1) camera license in the XProtect VMS product or Milestone Husky
NVR unit.
Installation and Use – for the XProtect Mobile server product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the
following conditions and restrictions:
1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
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The Product may only be used in connection with a rightfully licensed XProtect VMS product or Milestone Husky
NVR unit.
The use of the XProtect Mobile server is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone
XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit it’s used together with.
By accepting the present EULA you accept terms and conditions on behalf of end-users which you allow to
connect to XProtect Mobile server in regards to use of XProtect Mobile and XProtect Web Client.
The use of Smart Connect, Video Push and Mobile Push notifications relies on third party services and network
connectivity such as notification services and wireless communication networks. In addition to the general
restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not accept
any liability arising out of the use of or inability to use any of these capabilities directly, or indirectly, caused by
any of third party network or service component used to provide these capabilities.
The use of the Smart Connect and Mobile Push Notification capabilities is conditioned by a valid Milestone Care
Plus service contract. Milestone accepts no liability for possible interruptions in the service caused by failure to
renew the Milestone Care Plus coverage in due time.
Additional third party charges may apply for using the XProtect Mobile service, including, but not limited to,
communication cost and third party service subscriptions.

Add-ons and components
Milestone XProtect® Access
Installation and Use – for the XProtect Access product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect
Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Milestone Husky M10)
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
2.
The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect
Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky
NVR unit.
3.
To facilitate communication with third party systems an unrestricted number of XProtect Access plug-ins may be
installed on the Event Server in the XProtect VMS system or the Milestone Husky NVR unit. In addition to the
general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not
accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product when the plug-ins have been provided
by another party than Milestone, or when the Milestone provided XProtect Access plug-in is used with a third
party product or version of a third party product that it has not been designed and validated for. Further,
Milestone does not accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product caused by errors in
any third party product that XProtect Access is used together with.
4.
The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone
Husky NVR units.
5.
XProtect Access may only be used with as many doors as you have purchased and registered door licenses to
for the Product by the Software License Code.

Milestone XProtect® LPR
Installation and Use – for the XProtect LPR product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect
Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Milestone Husky M10)
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
2.
The XProtect LPR may be installed on an unrestricted number of computers designated as XProtect LPR
Servers per Software License Code.
3.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
4.
The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone
Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be
used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software
Development Kit.
5.
The XProtect LPR Plug-in may be installed on an unrestricted number of computers designated as Event
Servers, or as Recording Servers, or on computers running the Management Client application.
6.
XProtect LPR may only be used with as many cameras as you have purchased and registered LPR Camera
Licenses for the Product by the Software License Code.
7.
The XProtect LPR License Plate Libraries may be deployed on an unrestricted number of XProtect LPR Servers.
8.
XProtect LPR may only be used with as many XProtect LPR License Plate Libraries as you have purchased and
registered for the Product by the Software License Code.

Milestone XProtect® Transact
Installation and Use – for the XProtect Transact product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
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The Product may only be used with the XProtect VMS product (any Milestone XProtect VMS product, except
XProtect Essential+) or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone Husky NVR product, except Husky M10)
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.
The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect
Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky
NVR unit.
The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone
Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be
used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software
Development Kit.
The Product may only be used with as many source connections as you have purchased and registered
connection licenses for under the Software License Code used by the designated XProtect Transact.

Milestone XProtect® Smart Wall
Use – for the Milestone XProtect Smart Wall product the following applies: Milestone hereby grants you the right to
use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may be used with XProtect Corporate systems without being subject to separate licensing. The
Product may be used together with XProtect Expert for which a XProtect Smart Wall base license through
purchase or subscription has rightfully been obtained.
2.
The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Clients and XProtect Smart
Clients connected to the XProtect Corporate system.
3.
The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product.

Milestone XProtect® Screen Recorder
Installation and Use – for the Milestone XProtect Screen Recorder product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may be installed on an unrestricted number of computers, and other devices, running the operating
system for which the Product was designed (hereafter referred to as computers).
2.
The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes of computers owned or
controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or
clients’ computers.
3.
The Product may only be used together with Milestone XProtect VMS products and Milestone Husky NVR units.
4.
For each use instance of the Product, one (1) camera license is required in the Milestone XProtect VMS product
or Milestone Husky NVR unit.
5.
The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect VMS
product or the Milestone Husky NVR unit.

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins
Installation and Use – for the Milestone XProtect Input Unit Plug-ins product the following applies:
1.
The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together with a
Milestone XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, and shall be subject to the installation and use
restrictions for these Products as set out in this EULA.
2.
The Product may be installed on an unrestricted number of computers under one (1) Software License Code, as
long as each of these computers have a valid license for the Product.

Milestone XProtect® Device Pack
Installation and Use – for the Milestone XProtect Device Pack product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product and its individual Device Drivers may only be used with officially compatible and rightfully licensed
Milestone XProtect VMS products or Milestone Husky NVR units.
2.
The Product and its individual Device Drivers may only be used on computers running operating systems for
which the Product was designed.
3.
The Product and its individual Device Drivers may be installed on an unrestricted number of computers
designated as Recording Servers, Failover Recording Servers or NVR units.

Milestone ONVIF Bridge
Installation and Use – for the Milestone ONVIF Bridge product the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
2.
The Product may only be used in connection with a rightfully licensed Milestone XProtect VMS (except XProtect
Essential+) or Milestone Husky NVR unit supporting the Milestone Integration Platform.

Milestone DirectShow Filter
Installation and Use – for the Milestone DirectShow Filter product (“DirectShow Filter”) the following applies:
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Milestone hereby grants you the right to install and use the DirectShow Filter with the following conditions and
restrictions:
1.
The DirectShow Filter may be installed on an unrestricted number of computers running the operating system for
which the Product was designed (hereafter referred to as computers).
2.
The DirectShow Filter may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by
you, your employees or other people working for you.
3.
The DirectShow Filter may only be used in connection with a Milestone XProtect VMS product, or a Milestone
Husky NVR; the Product may not be used separately, in connection with non-approved Milestone products, or in
connection with non-Milestone products.
4.
The use of the DirectShow Filter is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone
XProtect VMS product or the Milestone Husky NVR unit.
5.
The user agrees and warrants not to use the DirectShow Filter, or other technical tools, in ways that will enable a
Milestone product to be used in a way that infringe Milestone’s End-user License Agreement or licensing system
for that product.
6.
Even though Milestone strives to keep a high-quality level of the Product, and to make it compatible with future
versions of the Products, the user of the Product understands and accepts that: a) The Product may contain
incorrect, misleading or outdated material, documentation or sample products and source code. b) The Product
may be incompatible with previous, present or future versions of the Milestone products. c) The Product may lack
certain functionality or be incomplete in certain areas.

Milestone XProtect® Download Manager
Installation and Use – for the Milestone XProtect Download Manager product (“Download Manager”) the following
applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Download Manager with
the following conditions and restrictions:
1.
The Download Manager may only be used on computers running operating systems for which the Download
Manager was designed.
2.
The Download Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect product with which it was
delivered (the Original XProtect product). When used together with the Original XProtect product the Download
Manager may also be used together with other compatible Milestone products and with third party
products/components built upon the Milestone Software Development Kit or Milestone Integration Platform
Software Development Kit.
3.
The use of the Download Manager is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS
product.

Milestone Software® Manager
Installation and Use – for the Milestone Software Manager utilities (“Software Manager”) the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Software Manager with
the following conditions and restrictions:
1.
The Software Manager may only be used in connection with computers running operating systems for which the
Software Manager was intended as well as in connection with computers running future operating systems
Milestone may confirm to be supported by the Software Manager. Please see
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
2.
The Software Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect products for which Software
Manager was originally intended as well as with future products Milestone may confirm to be supported by the
Software Manager. Please see https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestoneaddons/utilities/
3.
By using the Milestone Software Manager to remotely install or update Milestone XProtect products on other
computers you are regarded as being a system administrator of those computers ("Remote Computers"). Being
a system administrator, it is your responsibility to ensure the users of the Remote Computers understand and
accept the EULAs of the Milestone XProtect products being installed or updated using the Milestone Software
Manager, even in the case the installation process has been made unattended for the users of the Remote
Computers and possibly invisibly for them as well. By remotely installing or updating a Milestone XProtect
product on a Remote Computer you accept - as a system administrator - this responsibility, including the
responsibility and liability for adherence to and compliance with this EULA by the users of Remote Computers.

Husky
Milestone Husky™ X-series NVRs
Installation and Use – for the Milestone Husky™ X-series NVRs (covers the following products: Milestone Husky™
X2 and Milestone Husky™ X8, including all variants of these products) the following applies:
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
The XProtect VMS software and software utilities delivered with the Product, including, but not limited to, Husky
Assistant and Husky Recovery Tool, may, and can, only be used with the computer hardware and operating
system with which it is delivered.
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Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only be
used with the Product.
The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to the
terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) conditioned by the use of a
rightfully obtained and registered Software License Code.
The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft Windows
license gives you free access to possible updates to the Windows Operating System that Microsoft may release.
It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to the Microsoft’s guidelines.
Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future software updates of the Windows
Operating System, and future versions of the Microsoft Windows Operating System may change the use of
available system resources in the Product, which may impact the overall performance of the Product. The
Product is further dimensioned and designed for the included version of Microsoft Windows operating system.
Milestone cannot guarantee the compatibility with other versions of Microsoft Windows operating systems.
The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must hence
not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft Windows
Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement.

Milestone Husky™ M-series NVRs
Installation and Use – for the Milestone Husky™ M-series NVRs (covers the following products: Milestone Husky™
M20, Milestone Husky™ M30 and Milestone Husky™ M50, including all variants of these products) the following
applies:
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions:
1.
Any purhase of the Product requires prior acceptance of this EULA.
2.
The Milestone Husky NVR software may, and can, only be used with the computer hardware and operating
system with which it is delivered, and the Software License Code provided by Milestone. Should critical parts of
the hardware need to be replaced, the software may be re-installed and activated with a new Software License
Code, obtained via your Milestone dealer or from Milestone’s Software Registration Service Center on
Milestone’s web site www.milestonesys.com.
3.
The Product may, with the exceptions stated in paragraph 5 below, only be operated, regardless of whether this
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated
or used in any way by your customers or other third parties.
4.
The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or
clients’ property or land.
5.
The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect,
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the
required legal permissions to conduct the surveillance.
6.
The Product has been designed for use with a maximum number of devices. Please consult your Milestone
Dealer or your product documentation if you need additional information. The Product may not be used with
more devices than designed for and for which you have purchased and rightfully obtained the corresponding
license data for under the Software License Code.

MIP SDK and MIP SDK Mobile
Installation and Use – for the MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit), and for the MIP
SDK Mobile the following applies:
Milestone hereby grants you the right to install and use each of the Products, i.e. MIP SDK and MIP SDK Mobile, with
the following restrictions:
1.
The Product may be installed on an unlimited number of computers used for evaluation or development
purposes.
2.
The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed.
3.
The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your
employees or other people working for you.
4.
The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR products
supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM versions of
Milestone XProtect products; the Product may not be used separately, in connection with non-Milestone
products.
5.
MIP SDK: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically designated
as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the following subfolders of
the Product’s installation folder: \bin and the \VpsSamples\bin folder), and provided that all licensing agreements,
to include but not limited to those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the \bin folder
for the Product’s installation folder, are included in such redistribution, in connection with your own components
as a part of a total solution used together with the rightly licensed Milestone approved product.
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6.

7.
8.

9.

MIP SDK Mobile: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically
designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the lib folder of
every subfolder of the MIP SDK Mobile), and provided that all licensing agreements, to include but not limited to
those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the Product’s installation folder, are
included in such redistribution, in connection with your own components as a part of a total solution used
together with the rightly licensed Milestone approved product.
The use of the Product is further restricted by the standard clauses mentioned in End-user License Agreement of
the Milestone product, or the OEM version of the Milestone product it is used together with.
You agree and warrant not using the Product, or other technical tools, in ways that will enable an end-user to use
a Milestone product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the End-user License
Agreement covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product
or the OEM version of a Milestone product.
The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third party
software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain yourself for
your purpose.

Milestone Customer Dashboard
Use – for the Milestone Customer Dashboard utilities the following applies:
Milestone hereby grants you the right to enable and use the Milestone Customer Dashboard. By enabling the
functionality, you accept the following conditions and restrictions:
1.
You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the data transmitted to the online service.
2.
Milestone cannot be held responsible for any loss of data caused by disruptions in communication between the
product and online service, or from the online service and the used client.
3.
You consent to share system configuration and performance data with the Milestone Customer Dashboard
service. Examples of such system data is error information originating from cameras, system or network failures.
4.
You also consent authorized Milestone partners to access the system configuration and performance data with
the sole purpose of providing customer support services to you.
5.
In addition to the general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above,
Milestone does not accept any liability arising out of a Milestone partner’s misuse of, or inability to use the
Milestone Customer Dashboard.
6.
Access to certain features of the Milestone Customer Dashboard requires a valid Milestone Care Plus contract.
Please see https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone accepts no liability for
possible interruptions in the service caused by failure to renew the Milestone Care coverage in due time.
7.
Additional third party charges may apply for using the Milestone Customer Dashboard service, including, but not
limited to, communication cost.
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